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Fedrwch Chi Guro’r System? (fersiwn byr)
Gêm yn edrych ar anghydraddoldeb yn y ffordd y mae bwyd y byd yn cael ei reoli.

Oedran
10 – 16

Amser anghenrheidiol
20-40 munud yn dibynnu ar oed a gallu, ac am ba hyd yr ydych yn dymuno chwarae.

Pynciau
Daearyddiaeth / ABCH / ADCDF

Nodau
• Edrych ar ffactorau sy’n effeithio ar allu pobl i dyfu bwyd
• Tynnu sylw at anghydraddoldeb yn system fwyd y byd
• Datblygu empathi gyda’r anghyfiawnder y mae ffermwyr bychain yn ei deimlo

Byddwch angen
•
•
•
•
•
•
•

Templedau cnwd, a’r taflenni sefyllfa
1 enghraifft o gnwd cyflawn
1 pensil i bob disgybl
4 darn o bapur A4 i bob grŵp,
2 siswrn i bob grŵp,
2 bensil lliw ac 1 templed cnwd i bob grŵp.
Ffilm am y system fwyd sydd wedi torri yn India (2 munud, 39 eiliad)

Mae bob taflen ar gael yn y ddogfen hon.
Gellir lawrlwytho’r ffilm o wefan Oxfam:
www.oxfam.org.uk/education/resources/september_grow
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Cyfarwyddiadau
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o 4 a dosbarthwch y deunyddiau. Eglurwch eu bod yn
ffermwyr, sy’n byw mewn gwlad llai datblygedig yn economaidd ac yn gwneud bywoliaeth
drwy dyfu bwyd (india corn) i’w werthu yn y farchnad leol.
Rhaid i bob grŵp greu gymaint o ‘gnydau’ llawn ag y bo modd mewn 10 munud. Maent yn
gwneud hyn drwy ail-gynhyrchu’r templed india corn sawl tro gan ddefnyddio’u pensiliau, eu
sisyrnau a’u pensiliau lliw. Y grŵp sy’n cynhyrchu’r mwyaf o gnydau sy’n ennill y gêm. Fodd
bynnag, eglurwch y bydd yn rhaid iddynt ddygymod â newidiadau yn eu hamgylchiadau.
Stopiwch y gêm ar ôl 5 - 10 munud a rhowch un o’r 4 taflen sefyllfa i bob grŵp
(gweler y taflenni isod).
Rhowch amser i’r sefyllfa gael effaith, yna ewch ymlaen gyda’r gêm am 5 – 10 munud arall.
Yna cyhoeddwch pa dîm sy’n fuddugol (y grwpiau gyda sefyllfa 4 ddylai ennill!)
Fel dosbarth, trafodwch y canlynol:
• Sut wnaeth bob grŵp ddygymod gyda’r sefyllfaoedd?
• Sut oedd hyn yn gwneud iddynt deimlo?
• Beth oedd yn deg am y gêm, a beth oedd yn annheg?
Eglurwch fod y gêm yn dangos rhai o’r sialensiau a’r anghydraddoldebau sy’n wynebu
ffermwyr bychain o fewn y system fwyd.
Dangoswch y ffilm. Gofynnwch i bob grŵp feddwl am 5 ffordd o gefnogi ffermwyr bychain.
Rhannwch syniadau fel dosbarth.
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Sefyllfa 1 – Newid Hinsawdd
Mae tymheredd y byd yn codi yn sgil newid hinsawdd. Bydd hyn yn arwain at lai o gnydau – o
bosib hanner y lefelau cyfredol mewn rhai gwledydd Affricanaidd. Ar yr un pryd, mae tywydd
eithafol fel gwres eithafol, sychder a llifogydd yn gwaethygu ac yn digwydd yn amlach, ac fe
fydd y tymhorau y mae pobl yn dibynnu arnynt i dyfu cnydau yn dod yn fwy anwadal.
Mae tir eich fferm dan lifogydd, ac mae eich cnydau wedi’u dinistrio. Pan fo’r llifogydd yn cilio,
mae’n cymryd misoedd i drwsio’r niwed a dechrau cynhyrchu eto.
Bydd unrhyw gnydau yr ydych eisoes wedi’u paratoi yn cael eu dinistrio. Rhaid i chi eistedd ar
eich dwylo am 30 eiliad pan fo’r gêm yn ail gychwyn.

Sefyllfa 2 – Tir Gipio
Mae cwmnïau cyfoethog yn buddsoddi’n helaeth mewn tir amaethyddol rhad mewn gwledydd
tlawd, yn aml i’w ddefnyddio i’w ffermio eu hunain. Ond mewn nifer o achosion, mae’r tir sy’n
cael ei werthu yn cael ei ddefnyddio eisoes gan deuluoedd tlawd i dyfu bwyd. Mae’r teuluoedd
hyn yn aml yn cael eu taflu oddi ar y tir mewn ffordd dreisgar gydag ychydig neu ddim
rhybudd nac iawndal, ac mewn nifer o achosion mae’r tir yn cael ei adael yn segur gan y
prynwr, sy’n gwybod y bydd yn cynyddu yn ei werth.
Mae hanner y tir yr ydych yn ei ffermio wedi cael ei brynu gan gwmni rhyngwladol, ac nid oes
hawl gennych i’w ffermio bellach.
Byddwch yn colli hanner y papur sydd ar ôl.

Sefyllfa 3 – Cynnydd mewn prisiau bwyd
Ar ôl degawdau o gynnydd, mae’r nifer o bobl yn y byd sydd heb ddigon o fwyd yn cynyddu, a
chostau cynyddol bwyd yw rhan fawr o’r broblem. Pan fyddwch yn gwario hyd at 75% o’ch
incwm wythnosol ar fwyd – fel mae nifer o deuluoedd tlawd yn gorfod ei wneud –mae
cynnydd sydyn mewn pris yn cael effaith arbennig o niweidiol.
Er gwaethaf y buddiannau posib i chi fel ffermwr, nid oes modd i chi bellach fforddio’r holl
hanfodion sydd eu hangen yn y tymor byr. Nid oes gennych unrhyw arian wrth gefn, felly
rhaid i chi werthu asedau, megis offer ffermio, i barhau.
Byddwch yn colli hanner eich sisyrnau a phensiliau.
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Sefyllfa 4 – Buddsoddiad
Eisoes, mae 500 miliwn o ffermydd bychain yn helpu i roi bwyd ar blatiau dau biliwn o bobl neu un o bob tri o bobl y ddaear. Gyda chefnogaeth effeithiol gan y llywodraeth a ffocws ar
dechnegau cynaliadwy, gellir cynhyrchu llawer mwy. Yn Fietnam, er enghraifft, mae’r nifer o
bobl sy’n brin o fwyd wedi haneru mewn 12 mlynedd – diolch i fuddsoddiad y llywodraeth
mewn ffermydd bychain.
Mae cynhyrchiant eich fferm yn cael hwb diolch i fuddsoddiad y llywodraeth.
Byddwch yn derbyn sisyrnau, pensiliau a phapur ychwanegol.
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